
ZARZĄDZENIE Nr 91/VIII/2019 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok. 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 

roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                  /-/  

      Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan 

dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 1 137,82 zł; 

dział 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 60 455 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 178 537,26 zł. 

 

wydatki: 

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 1 137,82 zł; 

dział 801, rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 60 455 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 90 315 968,54 zł. 

 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących 

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

dziale 700, rozdziale 70005 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków 

statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 300 zł; 

 

dział 851, rozdział 85154 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 000 

zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla pracownika Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego dla osób uzależnionych w związku z przedłużeniem umowy o pracę                                                                                                     

zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych; 

 

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu 

wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 34,06 zł na 

realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Milanówku”; 

 

dział 900, rozdział 90001 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych  

o kwotę 2 000 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych  

w celu zabezpieczenia środków na zwrot osobom fizycznym wpłaty na budowę fragmentu 

przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Nadarzyńskiej. Zwrot wynika z faktu, iż nie ma 

technicznych możliwości wykonania tego elementu infrastruktury. 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


